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 مقدمه

کند. ر منتقل میبه یک با DCسوئیچینگ، مدارهایی را سوئیچ می کنند که توان را از ورودی  DC-DCهای مبدل

 ز کاربردها مورد استفاده، در تنوع گسترده ای اباال به علت وزن سبک، اندازه جمع و جور، راندمان و قابلیت اطمینان

ها تکنولوژی تواناسازی را در منابع تغذیه کامپیوتر، شارژرهای باتری، درایور موتور تر، آنگیرند. به بیان دقیققرار می

DC 4[. دهندمشکل پزشکی و هوا و فضا تشکیل میربردهای حساس و سرعت متغیر و کا[ 

به گونه ای براند که مولفه  1وظیفه ین است که سوئیچ اولیه را با چرخها DC-DCهای هدف اصلی کنترل برای مبدل

DC این  است کهرغم تغییراتی که در بار یا ولتاژ ورودی وجود دارد، نیاز وجی با مرجع خود برابر باشد. علیولتاژ خر

شود مدوالسیون ه میاستفاد DC-DCهای که در حال حاضر برای کنترل مبدل تنظیم حفظ شود. راهکار اصلی

شود و زمانی که شرط معینی برآورده هر دوره سوئیچینگ، سوئیچ روشن میاست. در واقع در آغاز  2عرض پالس

 ]5[ روع دوره بعدی ادامه می یابد.شود که این خاموشی تا ش، به وسیله کنترل کننده خاموش میشد

های مختلف استفاده اده سازی، به طور وسیع در کاربردبه دلیل سادگی در طراحی  و پی PIDکنترل کننده متعارف 

مشتق وابسته است و با تغییر  –انتگرال  –به مقدار پارامترهای تناسب  PIDشده است؛ اما عملکرد کنترل کننده 

 کارایی دلخواه را ندارد. PIDکننده  نقطه کار سیستم، کنترل

 ،]6[ 3یر روش کنترل مقاومخطی، نظهای کنترل غیراز روشاستفاده  PIDهای کنترل کننده برای غلبه بر ناتوانی

ه قرار مورد توج ]8[سازی با فیدبکهای خطیوشو ر ]8[ 5کنترل کننده مد لغزشی ،]7[ 4های کنترل تطبیقیروش

ها در ه است تا ساختارهای مختلفی از آنسبب شدفازی های فیدبک پذیری سیستمعطافگرفته است. همچنین ان

 . ]9[به کار برده شوند DC-DCکنترل مبدل 

خطی ناسبی جهت طراحی کنترل کننده غیربهره گیری از منطق فازی با توجه به تفسیر تقریبی مشاهدات بستر م

ن به نتایج بهتری جهت تواو منطق فازی می PIDترل کننده های کند. در نهایت با ترکیبی از کنمقاوم فراهم می

 افزاینده )بوست( DC-DCهدف این پروژه حفظ ولتاژ خروجی یک مبدل دست پیدا کرد. DC-DCهای کنترل مبدل

    در مقدار مرجع در شرایط بار متغیر است. که این هدف با استفاده از کنترل کننده فازی برآورده شده است.    

 

                                                             
1 Duty Cycle 
2 Pulse Width Modulation (PWM) 
3 Robust Control 
4 Adaptive Control 
5 Sliding Mode Control 
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 فصل اول
 های الکترونیک قدرتانواع مبدل
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 ]1[  الکترونیک قدرت.  1-1

حالت  های دینامیک وکنترل است. کنترل به بررسی مشخصهالکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت، الکترونیک و 

ع توزی ر تولید، انتقال وپردازد. قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده را که دهای با حلقه بسته میپایدار سیستم

ها ه سیگنالپردازند کند. الکترونیک، مدارها و وسایل پردازشگر یاشوند بررسی میتوان الکتریکی به کار گرفته می

ت گیرند. الکترونیک قدرترلی مطلوب مورد استفاده قرار میهای کنکند که برای به دست آوردن هدفرا بررسی می

 های الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل توان الکتریکی نیز تعریف کرد.را می توان به صورت کاربرد

 

 ]1[ مدارهای الکترونیک قدرت. 1-2

های دلشکل به شکل دیگر الزم است. مب جهت کنترل توان الکتریکی یا تغییر توان، تبدیل توان الکتریکی از یک

 دهند. ها را انجام مییک قدرت این تبدیلاستات

 بندی کرد:قدرت را می توان در شش گروه طبقهالکترونیک مدارهای 

 های دیودییکسو کننده .1

 )یکسو کننده های کنترل شونده( AC-DCهای مبدل .2

 (AC)کنترل کننده های ولتاژ  AC-ACهای مبدل .3

 (DC 1)چاپر های DC-DCهای مبدل .4

 (2)اینورتر AC-DCهای مبدل .5

 کلیدهای استاتیک .6

 ]1[  درتکترونیک قلهای ا. مبدل1-3

 AC-DCمبدل های . 1-3-1

 %95 را بر عهده دارند. ساده و ارزان بوده و بازده آن ها عموما باالی DCبه  ACها کار یکسوسازی ولتاژ این مبدل

های صنعتی به خصوص در موتورهای دور متغیر با توان در حد کسری دها به طور وسیعی در کاربراست. این مبدل

 وات بکار می روند.از اسب بخار تا حد مگا

 

                                                             
1 Choppers 
2 Inverter 
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 ]AC-AC ]1مبدل های . 1-3-2

دیگر تبدیل می  فرکانس یک با متناوبی جریان به را خاص فرکانسی با متناوب جریان یک که است الکتریکی مبدل

های صنعتی، تغییر ولتاژ ترانسفورماتور متصل به بار، کنترل روشنایی، کنترل سرعت موتورهای کند. گرم کننده

 ها است.از کاربردهای معمول این نوع مبدل ACاز و کنترل آهنرباهای القایی چند ف

 توان بصورت زیر دسته بندی کرد:را می AC-ACهای انواع مبدل

 AC-ACتبدیل غیر مستقیم  -

 1کانورترسیکلو -

 2های ماتریسکانورتر -

 های ماتریس مختلطکانورتر -

 

 ]DC-DC ]1مبدل های . 1-3-3

را  DC ای است که مستقیماوسیله DCشوند. چاپر نیز شناخته می متغیر 3ا رگوالتوریبا نام چاپر  DC-DCهای مبدل

با نسبت حلقه های قابل تغییر به صورت  ACیک ترانسفورماتور  DCتوان معادل کند. چاپر را میتبدیل می DCبه 

بکار گرفته  DCی ولتاژ منبع تواند جهت افزایش یا کاهش پله ات. مشابه ترانسفورماتور، چاپر میپیوسته در نظر گرف

 شود.

های باالبرنده، در حفر معدن و غیره های الکتریکی، چنگالرده برای کنترل موتور در اتومبیلچاپر ها بصورت گست

ها، کنترل دقیق شتاب، بازده باال و پاسخ دینامیکی سریع می باشد. چاپرها در ترمز از مشخصات آن روند.میبکار 

مل م های حشوند که باعث ذخیره انرژی در سیستن انرژی به منبع به کار گرفته میاز گرداندجهت ب DCموتورهای 

به همراه یک سلف  همچنین شوند ونیز استفاده می DCشود. چاپرها در رگوالتورهای ولتاژ و نقل با توقف زیاد می

 د.نروار میبه ک نیز صوصا برای اینورتر منبع جریانخ DCبه منظور ایجاد یک منبع جریان 

 گیرند.مورد استفاده قرار می 4زنیمانند منابع تغذیه به حالت کلید این گونه مبدل ها بیشتر به صورت منبع تغذیه،

 
 

 انواع رگوالتورهای حالت کلید زنی:

 کاهنده رگوالتورهای -

 افزاینده رگوالتورهای -

 افزاینده کاهنده رگوالتورهای -

 رگوالتورهای کاک -

                                                             
1 Cycloconverter 
2 Matrix Converter 
3 Regulator 
4 Switching Mode Power Supply (SMPS) 
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 ]DC-AC ]1های مبدل. 1-3-4

شوند. وظیفه یک اینورتر تبدیل یک ولتاژ ورودی مستقیم به یک شناخته میبه نام اینورتر  DC-ACهای مبدل

تواند در فرکانس ثابت یا نس مورد نظر است. ولتاژ خروجی میولتاژ خروجی متناوب و متقارن با دامنه و فرکا

های هدروند مثل گرداننای در صنعت به کار میر گستردهشته باشد. اینورترها بطومتغیر، مقداری ثابت یا متغیر دا

 معموال ااینورتره با دور متغیر، گرم کنندگی القایی، منابع تغذیه کمکی و منابع تغذیه بدون وقفه. ACموتورهای 

 ها.شوند مثل پنل خورشیدی یا باتریاستفاده می DCاز منبع  AC بار تغذیه برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیری نتیجه

ستفاده ورودی طراحی شد. این مبدل با ا DCبزرگتر از ولتاژ  DCدر این پروژه مبدل بوستی برای ایجاد یک ولتاژ 

 .در مقدار مطلوب تثبیت می کنداز کنترل کننده فازی ولتاژ خروجی را 

با توجه به نتایج شبیه سازی ها و همچنین در عمل می توان عملکرد موفقیت آمیز این مبدل را مشاهده کرد. 

 مبدل طراحی شده ورودی مرجع را با درصد خطای بسیار  کمی دنبال می کند.

 نترل کننده فازی برای تثبیت ولتاژ خروجی مبدل بوست با کمترین خطا استفاده کرد.در نتیجه می توان از ک
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